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نشــرة نصــف شــهرية تصــدر عــن مركــز دمشــق 
بالعــرض  تتنــاول  »مــداد«  والدراســات  لألبحــاث 
أهــم ماينشــر فــي مراكــز الدراســات اإلســرائيلية 
اجتماعيــً  اقتصاديــً،  سياســيً،  ســورية  حــول 

وعســكريً.

حول
 اإلصدار

عن
مداد

مؤسســٌة بحثيــٌة مســتقّلة تأّسســت عــام 2015، مقّرهــا مدينــة دمشــق، 
وقضايــا  والدوليــة،  اإلقليميــة  والشــؤون  العاّمــة  بالسياســات  ُتعنــى 
العلــوم السياســية واالجتماعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة والقانونيــة 
)نظــرّي،  الّشــامل  المعرفــّي  بالمعنــى  وذلــك  واألمنيــة،  والعســكرية 
المســتقبلية/ بالدراســات  عنايتهــا  إلــى  باإلضافــة  وتطبيقــّي(، 
االستشــرافية، وتركيزهــا علــى السياســات والقضايــا الّراهنــة، ومتابعــة 
فاعلــي السياســة المحليــة واإلقليميــة والدوليــة، علــى أســاس الّنقــد 
والخيــارات  والبدائــل  المحتملــة  التداعيــات  واســتقصاء  والتقييــم، 

حيالهــا. الممكنــة 

تحسين الحلبي
وحدة الدراسات اإلسرائيلية
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     عقــد مركــز )ميتڤيــم( اإلرسائيــي لألبحــاث والدراســات يف 

منتصــف شــهر شــباط املــايض ورشــة عمــل سياســية بعنــوان: 

ــة يف ســورية والحاجــة إىل الدبلوماســية« عــرض  ــح اإلرسائيلي »املصال

فيهــا »ميخائيــل هــاراري« ســفري إرسائيــي ســابق دراســته وفــق اآليت: 

ة إىل األجــواء اإلرسائيليــة      »شــّكل تســلل الطائــرة اإليرانيــة املســريَّ

يف )10( شــباط 2018ارتفاعــاً يف درجــة تبــادل الرســائل بــن الجانبــن، 

ومــع ذلــك ميكــن افــراض أنَّ املســؤولن يف إرسائيــل توقعــوا أن 

تــؤدي العمليــات العســكرية اإلرسائيليــة يف ســورية، عاجــاً أو آجــاً، 

ــرد يف عــدد  ــام كان ي ــورّي بشــكل ع إىل ردود مضــاّدة، فالنظــام الّس

مــن األحــداث يف املــايض بإطــاق نريانــه عــى الغــارات الجويّــة 

التــي ينســبها إلرسائيــل. وهــذا يعنــي وجــود محاولــة ســورية 

إيرانيــة لفــرض مــا يشــبه خطوطــاً حمــراء، متنــع منــح حريــة العمــل 

ــوق األجــواء الســورية يف   ــل ف ــه إرسائي ــذي متتعــت في العســكري ال

ــة  ــح اإلرسائيلي ــت املصال ــكل أو ذاك بقي ــذا الش ــة. وبه ــّدة املاضي امل

ــْن هــا: ــن أَساَس ــز يف  ميدان ترك

1.  منــع متوضــع إيــران العســكرّي يف ســورية، أو إضعــاف 

نفوذهــا يف ســورية عــى األقــل، تحديــداً يف جنــوب ســورية يف 

األردن. إرسائيــل  حــدود  مــن  القريبــة  املنطقــة 

 وميكــن العمــل مــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف، عــن طريــق التوصل 

إىل تفاهــات أو  تحديــد خطــوط حمــراء رسيــة يتفــق عــى فرضهــا 

عــى إيــران ونظــام األســد يف ســورية،  بفعــل الوســاطة الدوليــة.

ــدُّ  ــان، إذ يَُع ــه يف لبن ــع حــزب الل ــع االنجــرار لحــرب م من  .2

هاّمــاً هنــا اســتبعاد أّي انطبــاع بحتميــة االنــزالق إىل مجابهــة كهــذه. 

فــا زالــت قــدرة الــردع اإلرسائيليــة التــي تأسســت بشــكل عــام عــى 

نتائــج حــرب لبنــان الثانيــة )متــوز 2006( قامئــة. وباإلضافــة إىل ذلــك 

مــن املقــدر لحــزب اللــه االلتفــاف نحــو ســلوك أكــر مســؤولية بعــد 

ــوع  ــاً وق ــس رضوريّ ــك لي ــان. ولذل ــوذه الســيايس يف لبن ــزز نف أن تع

جولــة عنــف أخــرى، ألن هــذا العنــف ســينتهي يف نهايــة األمــر بأمــر 

ــه عــن األمــر الواقــع الراهــن. واقــع متجــدد، ال يختلــف يف مضمون

هــذا، وحتــى بعــد التصعيــد األخــري بــن إرسائيــل وســورية مــا زالــت 

درجــة التــوازن االســراتيجي اإلرسائيــي أمــام الســاحة الســورية 

مريحــة، ألن الســاحة الســورية مــا تــزال منشــغلة بحــرب قاســية مــع 

قــوات متعــددة، ومــا زالــت عمليــة اســتعادة األســد للســيطرة عــى 

أرايض الدولــة  غــري مكتملــة بعــد. وال ننــى أن نظــام العاقــات بــن 

الثــايث روســيا وإيــران وتركيــا ليــس ســهاً«.

ويضيف )هاراري(:

ة اإليرانيــة كان إجــراًء تصعيدياً،       »وبرغــم أن إرســال الطائــرة املســريَّ

ــل  ــؤولن يف إرسائي ــراض أنَّ املس ــن  اف ــاً، وميك ــن مفاجئ ــه مل يك لكن

توقعــوا ذلــك ولــي مننــع التموضــع اإليــراين أو زيــادة نفــوذه علينــا: 

أوالً: بلــورة تفاهــات أو خطــوط حمــراء رسيــة أمــام الاعبــن 

املعنيــن إيران-واألســد يف ســورية، فالتموضــع اإليــراين يف ســورية 

أصبــح واقعــاً  ُمتحّققــاً، تصعــب كثــرياً إزالتــه بشــكل كي عــى املــدى 

القصــري واملتوســط عــى األقــل. ولذلــك يصبــح الهــدف هــو إمــا رســم 

حــدود لهــذا التموضــع، أو منــع إيــران مــن التموضــع بالشــكل الــذي 

ــة،   ــل مــن الحــدود الســورية -اإلرسائيلي يحمــل أخطــاراً عــى إرسائي

ــن  ــذا الشــأن ع ــادئ تفاهــم به ــاق عــى مب ــة يجــري االتف ــن مث وم

ــة  ــن يف الســاحة الدولي ــارش وبواســطة العب ــق الحــوار غــري املب طري

يتمتعــون بقنــوات مفتوحــة وبدرجــة كافيــة مــن الثقة عنــد الجانبن. 

والعنــوان الرئيــس يف الظــروف الراهنــة هو موســكو، فالحــوار املكثف 

ــق،  ــوار عمي ــراء ح ــة إلج ــدم فرص ــيا يق ــل وروس ــن إرسائي ــم ب القائ

ــح  ــاَء املصال ــا أنَّ التق ــة. ك ــارج مختلف ــح ومخ ــود مصال ــم وج برغ

الروســية –اإليرانيــة بــات قويــاً ودقيقــاً، ويصعــب تفكيكهــا يف هــذه 

األوقــات. ويف الوقــت نفســه هنــاك مصلحــة روســية واضحــة يف منــع 

أّي تصعيــد غــري مرغــوب بــه قــد يلحــق الــرر بعمليــة تقويــة نظــام 

ــة العســكرية الحــادة وغــري املتوقعــة،   ــات اإلرسائيلي األســد، فالعملي

ميكــن أن تلحــق الــرر بهــذه العمليــة يف حــن أن تجنــب مثــل هــذا 

الــرر  متكــُن االســتفادة منــه يف الحــوار مــع موســكو.

ــل  ــف أق ــها يف موق ــت نفس ــدة وضع ــات املتح ــم أن الوالي     وبرغ

نفــوذاً وتأثــرياً لكيــا نقــول يف موقــف ثانــوي بشــكل كبــري يف الســاحة 

الســورية، إال أن الوضــع يتطلــب تنســيقاً دقيقــاً للمواقــف بــن 

ــّد هامــاً وجــود  إرسائيــل والواليــات املتحــدة. وإىل جانــب ذلــك  يُع

تنســيق للمواقــف أمــام الــدول العربيــة التــي تتقاســم إرسائيــُل معهــا 
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مصالــح مشــركة  وحــواراً وّديــاً، فــاألردن يخــى عــى غــرار إرسائيــل 

مــن التموضــع اإليــراين يف ســورية، كــا تنظــر مــر بقلــق إىل زيــادة 

النفــوذ اإليــراين اإلقليمــّي،  وتتبنــى الســعودية سياســة حازمــة جــداً 

يف مواجهــة إيــران. ولذلــك يتعــن أن تحمــل الرســالة اإلرسائيليــة يف 

هــذا املوضــوع إمكانيــة ضــد هــذا النفــوذ بجهــود سياســية إقليميــة 

ودوليــة منســقة ملواجهــة املحــور الســورّي –اإليــرايّن.

ــة  ــيا يف األزم ــر لروس ــدور األك ــت ال ــد ترك ــا ق ــت أوروب     وإذا كان

الســورية، إال أنــه ال ميكــن تجاهــل إمكانيــة تجنيــد العبــن أوروبيــن 

بارزيــن لزيــادة الضغــوط عــى إيــران. والعنــوان األســاس الــذي تــرى 

فيــه إرسائيــل العبــاً  هاّمــاً هــو أملانيــا التــي تتمتــع بقنــوات مفتوحــة 

مــع الجانبــن وكذلــك بثقــة مناســبة مــع إرسائيــل.

    ولعــّل املوضــوع الرئيــس يف هــذه املرحلــة يتعــن أن يكــون عــى 

ــذا  ــراين يف ه ــووي اإلي ــوع الن ــل باملوض ــاط أق ــورية وبارتب ــة بس صل

الوقــت.

ــة،  ــية واإلعامي ــريات الدبلوماس ــتخدام التأث ــن أيضــاً اس ــا يتع     ك

ــة إىل  ــة الهادف ــود االيراني ــام الجه ــات أم ــق الصعوب ــل خل ــن أج م

متوضعهــا أو تركيــز وجودهــا يف ســورية،  ويَُعــّد هامــاً أيضاً أن نســلّط 

الضــوء أمــام املجتمــع الــدويل عــى املحــاوالت االيرانيــة الهادفــة إىل 

إنشــاء قواعــد عســكرية بطريقــة ترهــن عــى األداء املدمــر إليــران يف 

املنطقــة، وتكشــف مظاهــر النشــاط االيــرايّن النــووّي املحظــور الــذي 

كان يجــري قبــل التوصــل إىل االتفــاق النــووي مــع الــدول الســت. 

    هــذا، وحــول ســورية نحــن نشــهد عمليــة متتــن مســتمرة بشــكل 

متســارع  لنظــام األســد، ومــن الواضــح للجميــع  يف الوقــت الراهــن 

ــع أو   ــداً يتوق ــل أح ــبة ال تجع ــه بنس ــززت قوت ــد تع ــام األس أن نظ

يرغــب  بإعــادة هــذه العمليــة -التــي تحققــت بفضــل تدّخــل روســيا 

وإيــران وحــزب اللــه- إىل الــوراء، ويجــب عــى إرسائيــل أن تجــد لهــا 

مصلحــة يف قــوة مكانــة هــذا النظــام، ألنــه كلــا متكــن مــن الوقــوف 

ــاً  إلرسائيــل أن تتصــور  عــى قدميــه بقدراتــه الذاتيــة، يصبــح ممكن

أنــه يســتطيع أن يواجــه يف املســتقبل بفاعليــة أكــر التأثــري االيــراين 

املتزايــد يف هيمنتــه يف ســورية  حتــى مــن أجــل مصلحتــه 

    وال بــدَّ مــن التأكيــد ثانيــة أننــا أمــام عمليــة طويلــة األمــد، 

ــى  ــة ع ــدرة ورغب ــه ق ــس لدي ــد لي ــح اآلن أن األس ــن الواض ــه م ألن

ــب إىل  ــورية،  ويصع ــس يف س ــي تتأس ــة الت ــة االيراني ــدي الهيمن تح

جانــب ذلــك أن نتجاهــل التفكــري بالســمعة املرتبطــة بنظــام األســد، 

ــم حــرب ضــد الســورين.  ــل ارتكــب جرائ ــه نظــام قات واملقصــود أن

ــرب  ــارش يف الح ــكل مب ــل بش ــل مل تتدخ ــا أنَّ إرسائي ــك مب ــع ذل وم

األهليــة يف ســورية، فقــد أصبــح مــن واجبهــا اآلن بلــورة مصالحهــا يف 

ــذي يتشــكل.  ــع ال ظــل الواق

    ويف الختــام البــد مــن  التنبيــه إىل أن ميــزان القــوى االســراتيجي 

اإلرسائيــي أمــام الســاحة الســورية مــازال مريحــاً حتــى بعــد عمليــة 

ــزال  ــا ت ــورية م ــاحة الس ــباط، فالس ــرت يف 10 ش ــي ج ــد الت التصعي

تشــهد وضعــاً قتاليــاً صعبــاً بــن قــوات متعــددة، ومــا زالــت عمليــة 

ــد.  ــة بع ــري مكتمل ــة  غ ــادة ســيطرة األســد عــى كل أرايض الدول إع

وال بــد مــن التنبيــه أيضــاً أن نظــام العاقــات واملصالــح بــن الثــايث 

الــرويس – اإليــراين – الــريك ليــس ســهاً، وعــى أي حــال مــن الرورة 

ــدود  ــا ح ــت ب ــي ليس ــكري اإلرسائي ــل العس ــة العم إدراك أن حري

ــدان الســيايس –  ــة املي ــزداد أهمي ــك ت ــع املتشــكل، ولذل ــام الواق أم

الدبلومــايس وإرسائيــل تســتطيع، ويجــب عليهــا الوقــوف أمــام هــذا 

التحــدي«. 
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التحليل واالستنتاج:

ــيايس  ــي س ــؤول إرسائي ــه مس ــذي عرض ــث ال ــذا البح ــل ه     يحت

ســابق يف مركــز أبحــاث ميتفيــم أهميــة خاصــة، ألنــه يســلط الضــوء 

ــى  ــرب ع ــورية يف الح ــاء س ــى دور حلف ــه ع ــاء في ــا ج ــب م مبوج

اإلرهــاب والنتائــج التــي ولدهــا وكيــف تــرى إرسائيــل طــرق التخلــص 

منــه أو إضعافــه فالبحــث يســلم مبــا يــي مــن نتائــج وهــي:

1- أن وضعــاً جديــداً بــدأت مامحــه ومظاهــره تتشــكل عــى واقــع 

الســاحة الســورية ويتلخــص بــاآليت: 

ــريب  ــش الع ــم للجي ــراين الداع ــع االي ــرى أن التموض ــل ت أ - أن إرسائي

الســوري: » أصبــح واقعــاً  متحّققــاً، تصعــب كثــرياً إزالتــه بشــكل كي 

عــى املــدى القصــري واملتوســط عــى األقــل«، وأن عــى ارسائيــل إمــا 

ــد حدودهــا  ــع أخطــاره عن ــق حــدود هــذا التموضــع أو متن أن تضيّ

مــع ســورية. 

ب - أن التكتيــك الــذي يتعــن عــى إرسائيــل اتباعــه لتحقيــق هــذه 

الغايــة أصبــح اآلن يتطلــب إيجــاد حــوار دبلومــايس إرسائيــي –

ــة.  ــذه الغاي ــق ه ــياً لتحقي ــاً« سياس ــج  »تفاه ــرييك، ينت رويس-أم

2- أن املصالــح الروســية-اإليرانية يف املوضــوع الســوري أصبحــت 

ــود  ــع وج ــت«، م ــذا الوق ــا يف ه ــب تفكيكه ــة يصع ــة ودقيق »قوي

ــب. ــن أي جان ــد م ــدم التصعي ــية بع ــة روس رغب

3- أن تأثــري الواليــات املتحــدة يقــل يف الســاحة الســورية عــن التأثــري 

الــرويس بشــكل عــام، ألنــه »أقــل نفــوذاً مــن التأثــري الــرويس«، ولذلك 

يدعــو البحــث إىل رضورة أن تقــوم إرسائيــل« بالتنســيق مــع الــدول 

العربيــة التــي تلتقــي مــع إرسائيــل يف عــدد مــن املصالــح املشــركة 

ضــد إيــران، ذلــك لحشــد جبهــة معاديــة للمحــور اإليرايّن-الســورّي 

والركيــز فيــه عــى ســورية ودور إيــران فيهــا، وليــس عــى املوضــوع 

النــووي اإليــرايّن. 

4- يدعــو البحــث اىل أن تتجنــب إرسائيــل يف هــذه األوقــات أي 

صــدام عســكري مــع حــزب اللــه، ألنــه لــن تحقــق منــه فــرض واقــع 

ــان.  ــوب أو لبن ــد عــى الجن جدي

5- وقبــل الختــام يســلط البحــث ضــوءاً مركــزاً عــى فكــرة أن تســلم 

إرسائيــل بشــكل مــن األشــكال بأنهــا قــد تحقــق مصلحــة إذا »متكنــت 

ــت  ــة، وواجه ــا الذاتي ــا بقدراته ــى قدميه ــوف ع ــن الوق ــورية م س

بفاعليــة التاثــري اإليــراين وهيمنتــه يف ســورية، »أي حــن تصبــح 

ســورية بغــري حاجــة اىل إيــران وتتحــول بعــد ذلــك إىل التصــادم مــع 

ــراين؟! مبوجــب مــا جــاء يف البحــث.  الوجــود اإلي

 » ميكــُن إرسائيــل أن تتصــور أن »نظــام االســد«  يســتطيع أن يواجــه 

ــه يف  ــد يف هيمنت ــراين املتزاي ــري اإلي ــر التأث ــة أك ــتقبل بفاعلي يف املس

ســورية  حتــى مــن أجــل مصلحتــه«

     وتــدّل هــذه النقطــة بالــذات عــى أن إرسائيــل تريــد أن تراهــن 

ــا ال تجــد  ــا ضــد ســورية، وهــو أنه ــد يف مخططه ــك جدي عــى تكتي

ــت هــذه  ــا إذا كان ــادة قوته ــن زي ــن أن تتمكــن ســورية م ــاً م مانع

ــا  ــد م ــتقبل ض ــل يف املس ــر إرسائي ــتخدامها بنظ ــيجري اس ــوة س الق

ــة يف ســورية«.  ــة اإليراني ــوذ والهيمن ــميه »النف تس

ــاً  ــار بدي ــذا الخي ــد يف ه ــل تج ــاً أن إرسائي ــي ضمني ــذا يعن     وه

ــران يف الســاحة  عــن أي عجــز محتمــل يف تحقيــق أهدافهــا ضــد إي

الســورية بالطــرق العســكرية املنفــردة أو املشــركة مــع بعــض الــدول 

ــن  ــا م ــك ال مينعه ــن ذل ــدى؛ لك ــدة امل ــرة بعي ــي نظ ــة، وه العربي

تصــور العمــل عــى خلــق ظروفهــا يف املســتقبل القريــب أو البعيــد 

يف املنطقــة، ولعــلَّ البحــث يشــري إىل إحــدى الوســائل التــي يريــد مــن 

 : قــادة إرسائيــل اســتخدامها حــن يقــول قبــل الختــام  إنَّ

      »هــذه عمليــة طويلــة األمــد، ألنــه مــن الواضــح اآلن أن 

ــي  ــة الت ــة اإليراني ــدي الهيمن ــى تح ــدرة ع ــه ق ــت لدي ــد  ليس األس

ــك  ــب ذل ــب إىل جان ــك،  ويصع ــة يف ذل ــورية وال رغب ــس يف س تتأس

أن نتجاهــل التفكــري بالســمعة املرتبطــة بنظــام األســد«. واملقصــود 

مبوجــب بقيــة هــذه الفقــرة هــو أن تقــوم القيــادة اإلرسائيليــة بزيادة 

الحمــات اإلعاميــة والسياســية الهادفــة إىل »شــيطنة« الرئيس األســد 

ــب  ــزاز ســورية، وتخري ــب وســائل أخــرى  البت واســتخدامها إىل جان

اســتقرار عاقاتهــا التحالفيــة يف الحــرب عــى اإلرهــاب، وكأن البحــث 

يبلــغ رســالة اىل أصحــاب القــرار اإلرسائيــي يدعوهــم فيهــا إىل عــدم 

الركيــز يف املرحلــة املقبلــة عــى مســألة الحــرب مــع حــزب اللــه؛ بــل 

عــى العمــل عــى املســتوى البعيــد عــى إيجــاد أي وســيلة تخــرب 

ــتفراد يف ســورية.   ــات اإليرانية-الســورية بشــكل خــاص لاس العاق
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